Aan de bewoners van en rondom
het Thomas à Kempisplantsoen
Utrecht, 16 april 2020
Geachte meneer en/of mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u bewoner bent van het Thomas à Kempisplantsoen en
Thomas a Kempisweg, u bent omwonende, of uw bedrijf is gevestigd in de directe
omgeving. Zoals u weet zijn Mitros, Portaal en de gemeente Utrecht eind 2019 gestart
met een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw aan het Thomas à
Kempisplantsoen.
Wij stonden op het punt u uit te nodigen om mee te denken over de nieuwbouwplannen
van het Thomas a Kempisplantsoen, maar helaas moeten wij dit vanwege de
coronamaatregelen van het RIVM uitstellen.
Uitstel participatie vanwege coronamaatregelen
Wij willen graag met u in gesprek om uw mening en ideeën te horen over de nieuwbouw
aan het Thomas à Kempisplantsoen. Dit willen wij doen via een speciale website én wij
organiseren verschillende bijeenkomsten. Wij hechten grote waarde aan persoonlijk
contact met u over wensen en ideeën en hopen dat u ook met elkaar in gesprek gaat.
Eind april stond de eerste bijeenkomst gepland, maar vanwege de coronamaatregelen
van het RIVM stellen wij de bijeenkomsten uit. Dit betekent ook, dat wij niet kunnen
doorgaan met het maken van het plan.
Hoe nu verder?
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, plannen wij de eerste bijeenkomst in.
U ontvangt tegen die tijd van ons een uitnodiging voor deelname op de speciale website
én een uitnodiging voor deelname aan de eerste bijeenkomst 2 weken na de start van de
speciale website. Hoe deze bijeenkomst eruit zal zien, is afhankelijk van de dan nog
geldende maatregelen rondom het coronavirus.
Onze ambitie is nog steeds om in december 2020 het Stedenbouwkundig Programma van
Eisen (SPVE) vast te stellen. Wij zorgen ervoor dat er voor die tijd alle ruimte is om uw
wensen en ideeën aan ons te laten weten.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
mij. Ik ben te bereiken via thak@mitros.nl of telefonisch naar Mitros (030) 88 033 00. Is
uw vraag voor Portaal of de gemeente dan zorg ik dat uw vraag door de juiste
organisatie beantwoord wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam,

Jonna van de Kam, wijkconsulent

